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16 години семінарських занять)
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

•

обов`язкова для всіх здобувачів

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни «Основи охорони праці», "Безпека життєдіяльності", "Екологія",
Трудове законодавство
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування теоретичних і практичних знань із правових, економічних, екологічних і
організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві,
поглиблення засвоєних в курсі «Основи охорони праці» знань, опанування санітарногігієнічними правилами виконання робіт та деякими положеннями техніки безпеки на робочих
місцях
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці
Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в
галузі
Тема 3. Система управління охороною праці в організації
Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування
нещасних випадків
Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності
Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях
Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Тема 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Тема 8. Державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці
Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного
захворювання на виробництві
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

•
аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, соціально
відповідально вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
•
критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

•
традиційні та проблемні лекції;
•
семінарські заняття;
•
колективне, групове навчання, використання технологій ситуативного моделювання,
опрацювання дискусійних питань, у т.ч. індивідуальне навчання

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях
– ~ 50 балів.
- Складання письмового модульного контролю
– ~ 30 балів;
- Виконання індивідуальної науково-дослідної роботи – ~ 20 балів;
- Екзамен
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
за систематичну сумлінну та продуктивну активність під час проведення аудиторних
занять;
•
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
•
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

RD < 34
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